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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de juny de 2017, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots en contra del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 2 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a
favor del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi
Miró) l'acord següent:
"DECLARACIÓ

INSTITUCIONAL SOBRE EL CREMATORI A CERDANYOLA

DEL VALLÈS
L'any 2015 l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va licitar la concessió dels serveis
funeraris del municipi. Aquesta concessió estava vinculada a les obres necessàries al
cementiri municipal, la construcció d'un tanatori i la inclusió d'un crematori per a la
incineració.
Al llarg d'aquests anys la ciutadania de Cerdanyola ha manifestat de diverses formes la seva
oposició a la construcció de l'esmentat crematori, sense perjudici de considerar completament
necessàries les obres al cementiri municipal i la construcció del tanatori.
Arran d'aquesta oposició, els grups municipals del Ple de Cerdanyola del Vallès s'han
compromès a buscar una solució que inclogui la prestació dels serveis funeraris, la millora de
les instal·lacions del cementiri i la construcció del tanatori, però excloent la construcció del
crematori donada l'oposició ciutadana que ha suscitat.
Durant el mes de juny del 2017 s'han elaborat informes que mostren que no existeix marge
legal per a la modificació del contracte i que la via judicial no és l'adequada per evitar la
construcció del crematori.
Mentrestant l'empresa concessionària ha instat a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que
atorgui la llicència per iniciar l'obra o que resolgui el contracte.
El Ple ACORDA
Primer.- El compromís de totes les regidores i regidors per evitar la construcció del crematori.
Segon.- El suport a la mobilització veïnal per la recerca d'alternatives i solucions que no
impliquin construir el crematori.
Tercer.- La voluntat política de resoldre la concessió actual dels serveis funeraris municipals,
vetllant per la proporcionalitat en l'ús dels recursos públics en allò que es refereix al cost
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d'aquesta resolució.
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Quart.- Un cop resolta la concessió actual, procedir a una nova licitació de la concessió dels
serveis funeraris que no inclogui la construcció d'un crematori ni cap altre element que
pertorbi la qualitat de vida del veïnat de la zona.
Cinquè.- INSTAR al govern a què, paral·lelament a la cerca i desenvolupament de solucions
per garantir la no construcció del crematori, encarregui estudis a institucions supramunicipals
per detectar possibles deficiències en l’expedient en l’àmbit ambiental, urbanístic o de
protecció de la salut pública.
Sisè.- INSTAR al govern a esperar a la tramitació de qualsevol llicència per a la construcció
del crematori fins haver rebut i valorat els estudis citats en el punt anterior. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

